
 محضــــــر اجــتمـــاع

 للجنة شئون التعلٌم والطالب السابعةالجلسة 

 م1028/1029الجــــــــامعــــً  للعــــام

 م12/1/1029داألحوالمنعقدة ٌوم 
**************************** 

( فً تمام السابعةعقــدت لجنــة شئــون التعلٌم والطالب جلستها )  

م 12/1/1029 ٌــوم األحد الموافـق العاشرة والنصف صباحاالساعة 

   -من كال من:

     

 

بستتتم ل التتترحمن التتترحٌم ( د/ رئتتتٌل اللجنتتتة الجلستتتة بتتت كر ) 0استتتتهل الستتتٌد  

 0والترحٌب بالسادة األعضــــاء ثــــم شـــرع سٌـــادتــــه فــــً جـــدول األعمال

  -*الموضوع األول :  

 األســـــــــــــــــــــــــــــم م

 رئٌسا د/ فتحً السٌد عبد السمٌع0  2

 عضــــوا د/  معوض إبراهٌم معوض0  1

 عضــــوا  د/ مجدي محمد كامل ٌوسف0  1

 عضــــوا محمد محمد السعٌد الحلوانً/ 0د 4

 عضـــــوا / سامح عبد الحلٌم محمد0د 5

 عضـــــوا / هناء  بو العنٌن ترك0ًد 6

مـــدٌر إدارة شئــون التعلٌــم  / نبٌل جورجً بقطر                               0السٌد 7
 والطـــالب

 سكـــرتٌـــرة الجـلسة دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى                                           8



 0م14/1/1029بتارٌخ  السادسةالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب 

 القـــــرار       

 المصادقة                    

 ) ترخٌص لدخول االمتحان (  -: الثانً*الموضوع 

شئـتـون التعتـلٌم والطـتـالب علتـى الستٌد  ةمــــدٌـــر إدارالمــ كرة المعـــروضــة مـــن    

 د/ وكٌل الكلٌة0 

التتتترخٌص لطتتتالب ال تتترص متتتن الختتتار  بتتتدخول بشتتت ن لشتتتئون التعلٌــتتتـم والطـــتتتـالب  

م حٌت  قتاموا هت الء الطتالب بستداد الرستوم 1028/1029العام الجامعً  امتحانات ه ا

 0الخاصة ب لك

 فرصة التقدم لالمتحان عدد المواد ال رقة اسم الطالب م

 األولى 1 اتصاالت –الثالثة   حمد ماهر توفٌق الشٌخ 2

 الثانٌة 1 حاسبات –الثالثة  إٌمان حسن على  حمد 1

 األولى  2 حاسبات –الرابعة   منٌة صالح  حمد شرٌف 1

 الثالثة 4 اتصاالت -الرابعة  عصام عبد الناصر قالش 4

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة        

  القـــــرار                       

 

 0 والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــ وصت اللجن

  ) تصوٌب اسم خرٌج ( -ثال :*الموضوع ال

شئـتتـون التعتتـلٌم والطـتتـالب علتتـى الستتٌد  ةمــــدٌــتتـر إدارالمـتتـ كرة المعـــروضـتتـة مــتتـن 

تصوٌب اسم الخرٌجـــة المهندستة / بش ن د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب 0 

م قستم / هندستة وعلتوم 1022زهراء بسٌونى عبد الحمٌد خرٌج الكلٌة دور متاٌو ستنة 

 0الحاسبات 



 الششناوى زهراء بسٌونى عبد الحمٌد من/

 الششناوى بسٌونى  زهراء بسٌونى عبد الحمٌدإلى/ 

ولم تحضر الخرٌجة  صل شهادة المٌالد قبل التصوٌب ل قدانها و حضرت  صتل     

 شهادة التخر 

 -الموضح فٌها االسم قبل التصوٌب ومرفق الم كرة:       

 0 صل شهادة المٌالد بعد التصوٌب -2

 0تصحٌح وتثبٌت وإبطال قٌد صل صورة  -1

 0 صل شهادة التخر  -1
 

 

 

 

 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة

 القـــــرار             

 0 والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــ وصت اللجن

                                                                    ) تصوٌب درجات  عمال سنة(  -:لرابع*الموضوع ا

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

شئـتتـون التعتتـلٌم والطـتتـالب علتتـى  ةر إدارــتتـدٌــمــرة المعـــروضـتتـة مــتتـن ــتتـالمــ ك

د/ وكٌتتتل الكلٌتتتة لشتتتئون التعلٌــتتتـم والطـــتتتـالب والمرفتتتق بهتتتا المتتت كرة 0د  ــتتتـالسٌ

 -المقدمة من كل من :

  0  د/ نوال  حمد ال ٌشاوي 

  حمد شحاتة   0د  / 

فتً  عتدادي( لطالب ال رقة اإل بش ن تصوٌب درجات  عمال السنة لمقرر) التصمٌم المنطقً   

 -لوجود خط  مادي فً الرصد و لك على النحو التالً : م1028/1029ه ا العام الجامعً 



                 

درجة  عمال السنة قبل  اسم الطالب م

 التصوٌب

درجة  عمال السنة بعد 

 التصوٌب

محمد سامً عبد العال عٌن  2

 شوكة

21 21 

 21 21 إبراهٌم عبد المحسن ابو غزالة  1

 26 21 إسراء محمد القصاص 1

 21 9  سماء محمد  ٌمن سالمة  4

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة              

 القـــــرار                  

 0الكلٌة والعرض على مجلل الموافقة عدم ب ةـــ وصت اللجن

                                     ) إٌقاف قٌد بسبب التجنٌد ( -:*الموضوع الخامل 
 

شئــون التعـلٌـتـم والطـــتـالب علــتـى  ةمـــــدٌــــر إدارــة مـــن ـــرة المعـــروضــ كــالمــ

إٌقتاف قٌتد الطالتب/  حمتد   نـتـبشد/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌــتـم والطـــتـالب 0السٌـــد  

المقٌتتد بال رقتتة الثالثتتة ه قستتم هندستتة اإللكترونٌتتات الصتتناعٌة  هستتمٌر  حمتتد  بتتو خلبتت

م بستتبب 1028/1029والتتحكم ه وحالتته فرصتة ثانٌتتة متن الختار  فتتً العتام الجتامعً 

   0عاما( 18التجنٌد ) بلوغه سن 

 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة              

 القـــــرار                  

    0والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــ وصت اللجن

) مقتتترح جتتدول امتحتتان ال صتتل الدراستتً الثتتانً للعتتام الجتتامعً -*الموضتتوع الستتادل :
    (م1028/1029



د/ 0شئــون التعـلٌم والطــالب علتـى الستٌد   ةمــدٌر إدارالمــ كرة المعـــروضــة مـــن   
مقتترح جتدول امتحتان ال صتل الدراستً  بشت نوكٌل الكلٌتة لشتئون التعلٌــتـم والطـــتـالب 

وٌنتهتتتً فتتتً  16/5/1029م والتتت ي ٌبتتتد  متتتن 1028/1029الثتتتانً للعتتتام الجتتتامعً 
 م14/6/1029

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة              

 القـــــرار                  

 0والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــ وصت اللجن

 

                                                                 -: *المىضىع السببع
 

 

شئـتتتتـون التعتتتتـلٌم  ةمـتتتتـدٌر إدارالمـتتتتـ كرة المعـــروضـتتتتـة مــتتتتـن    
د/ وكٌتل الكلٌتة لشتئون التعلٌــتـم والطـــتـالب 0والطــالب علـى الستٌد  

خطتتتة التتتتدرٌب الصتتتٌ ً التتتداخلً والمٌتتتدانً للعتتتام الجتتتامعً  بشتتت ن
 0م1028/1029

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة              

 القـــــرار                  

 0والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــ وصت اللجن

 0الىاحدة ظهراوانتهت اللجنة في تمبم السبعة 
 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                                                       
 

 

 عد/ فتحً السٌد عبد السم0ٌ                                 

 


